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حوحو يقطع قالب احللوى مبناسبة االحتفال أحد الفائزين يتسلم اجلائزة اإلعالن عن أسماء الفائزين حوحو يسحب رقم الفائز مبوبايل سوني أريكسون

لقطة جماعية للمشاركني في االجتماع

حسان حوحو يلقي كلمته للحضور

»سوني أريكسون«
 تطلق أجهزة
 الترفيه بال حدود
 وتعزز مكانتها
في سوق »النقال«

منى الدغيمي
أطلقت شركة مركز براك الدولي أحد موزعي 
سوني اريكسون املعتمدين في الكويت ممثلة 
في مديرها العام والعضو املنتدب حسان حوحو 
وإدارتها وموظفيها أجهزة س����وني اريكسون 
الترفيه بال حدود بالتعاون مع سوني اريكسون 
ممثلة في  مدير احلساب الوطني في الكويت 
عقيل موليك. وبهذه املناسبة أكد املدير العام 
والعضو املنتدب لش����ركة مركز براك الدولي 
حسان حوحو اهمية دور وكالء الهواتف النقالة 

وعالقتهم املباشرة مع العمالء، مشيرا الى ضرورة 
احملافظة على الثقة ألنها تعتبر مبثابة الرأسمال 

الدائم بالنسبة للوكيل.
الى ذلك، قامت ش����ركة مرك����ز براك الدولي 
بعرض للمنتجات اجلديدة لسوني اريكسون 
الت����ي متي����زت بتكنولوجيات عالية س����متها 
األساسية احتواؤها على برمجيات ترفيهية، 
كان العرض حتت عن����وان الترفيه بال حدود 
حضره عمالء الشركة واملهتمون بتكنولوجيا 

الهاتف النقال.

 وكالء »رولز ـ رويس« الشرق األوسط
يجتمعون لمناقشة خطط التوسع في المنطقة

اجتمع ممثلو وكالء »رولز � رويس« في 
منطقة الشرق األوسط في العاصمة القطرية 
الدوحة األس���بوع املاضي ملناقشة اخلطط 
املتعلقة بتطوير عملياتها التجارية في املنطقة، 
وإعداد التحضيرات الالزمة إلطالق س���يارة 

»رولز � رويس« اجلديدة »جوست«.
وانضم إلى االجتماع املديرون العاملون 
ومديرو العالمة التجاري���ة ممثلني 8 وكالء 
حصري���ني في 6 دول، بينم���ا حضر كل من 
جوليون ناش، مدير املبيعات والتسويق ل� 
»رولز � رويس موتور كارز« وبيتر شومبان، 
املدير اإلقليمي للش���ركة في منطقة الشرق 

األوسط.  وفي هذا السياق قال جوليون ناش: 
»لطاملا ش���كلت منطقة الشرق األوسط رقما 
مهما في معدالت النمو اخلاصة بشركة )رولز 
� روي���س(، ويأتي انعق���اد املؤمتر اإلقليمي 
لوكالئنا في املنطقة إلتاحة الفرصة أمامهم 
للمشاركة في وضع األسس الصحيحة إلرساء 

دعائم عالمتنا التجارية في املنطقة«.
  وأضاف: »يس���عدنا أن نرى استثمارات 
وكالئنا في املنطق���ة تترجم إلى جناح على 
أرض الواقع، حيث من املقرر أن تشهد املنطقة 
افتتاح أو توسيع جميع صاالت العرض التابعة 

لوكالئنا بحلول منتصف العام 2010«.

من جانبه قال املدير العام ملجموعة علي 
الغامن وأوالده للسيارات محمد الغامن: »يشكل 
إطالق الطراز اجلديد »جوست« إضافة نوعية 
حتسب لصالح شركة »رولز � رويس«، والذي 
من شأنه أن يشكل دفعة قوية لشركتنا على 
صعيد األعمال لسنوات مقبلة، ونسعى من 
جانبنا باستمرار، بوصفنا ضمن قائمة أفضل 
10 وكالء ل���� »رولز � رويس« في العالم على 
مستوى املبيعات، لالستثمار في هذه العالمة 
التجارية الراقية لترسيخ مكانتنا في أسواق 
الكويت كش���ركة رائدة في قطاع السيارات 

الفارهة«.

 أعلنت هيئ���ة التقييس لدول مجلس 
التعاون الخليجي عن فت��ح باب التسجيل 
للراغبين في حضور أنش���طة »المؤتمر 
الخليجي الدولي للتقي��يس الكهرتقني« 
الذي ستقيم�ه الهيئة بالتعاون مع وزارة 
الصناع���ة والتجارة في مملكة البحرين، 
 ،)IEC( والهيئ���ة الدولي���ة الكهرتقني���ة
الم��طاب�ق��ة  الدولي الختب���ار  والن��ظام 
وإصدار الشهادات للمع��دات والمكونات 

.)IECEE( الكهرتقنية
وس���يحتضن فندق الجولدن توليب 
بمدينة المنامة في مملكة البحرين يومي 
السابع والثامن من شهر ديسمبر من هذا 
العام انشطة المؤتمر الذي يعتبر األول من 
نوعه على المستويين المحلي واإلقليمي، 
علما أن المؤتمر يقام بدعم ورعاية كل من 
شركة الفنار لألنظمة الكهربائية، والشركة 
السعودية للمختبرات الخاصة »مطابقة«، 

وشركة )HIS(، وشركة )TECO(، وشركة 
.)LUTRON(

ويقوم على إدارة هذا المؤتمر وتنظيمه 
شركة أعالي لإلعالن والتسويق، وبرعاية 
إعالمية من صحيفة الوطن الس���عودية، 
صحيفة الراية القطرية، صحيفة الوقت 
العمانية،  الوط���ن  البحرينية، صحيفة 
اليمنية، صحيفة  الجمهوري���ة  صحيفة 

األنباء الكويتية.

هيئة التقييس الخليجي تعلن فتح باب 
التسجيل في »مؤتمر التقييس الكهرتقني«

)أحمد باكير(جانب من احلفل


